
SAMONOSNÉ NÁDRŽE
NA DAŽĎOVÚ VODU

DELFIN 
RAIN

VYUŽIJEME

KAŽDÚ KVAPKU

NÁDRŽE NA DAŽĎOVÚ VODU
DELFIN RAIN
Pomáhajú znížiť spotrebu vody v priemernej domácnosti až o 30%. 
Je to nepochybne vysoká úspora vzhľadom na stále rastúce ceny vody.

/ Použitie nádrží Delfin RAIN môže byť rôzne. Nádrže môžu byť 
súčasťou systému pre zalievanie trávnika ale vodu z nádrži je 
možné využiť aj na zásobovanie do domácnosti. Vzhľadom na 

stále rastúce ceny vody je efektívne vodu z nádrže využívať aj na 
splachovanie WC, pranie a pod. 



DAŽĎOVÁ VODA MÔŽE 
BYŤ POUŽITÁ NA:

3000 l 2,30 m 1,50 m 1,38 m 1,28 m

4000 l 2,35 m 1,62 m 1,70 m 1,40 m

5000 l 2,40 m 1,75 m 1,70 m 1,54 m

L H I

ZÁRUKA - 10 ROKOV

AKO TO FUNGUJE?

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

VERZIE NÁDRŽÍ DELFIN RAIN

/ Voda je odvádzaná z odkvapového systému priamo do vstupnej 
rúry nádrže. Voda prechádza hrubým filtrom ktorý ju očistí od lístia 
a iných organických znečisťujúcich látok. Následne voda prepadáva 
do vnútorného filtra ktorý je osadený priamo v revíznom vstupe 
nádrže. V tomto jemnom filtry je voda očistená od organických a 
anorganických kontaminantov napr. Piesku.

/ Voda z nádrže pomocou vhodne zvoleného plavákového čerpadla 
alebo tlakového je dodávana do odberového miesta (napr. ventil v 
záhrade). V prípade prívalových dažďov, prebytok vody odteká cez 
prepadové potrubie do vsaku alebo kanalizácie.

VERZIA 0 -

VERZIA  A -

VERZIA B -

DOSTUPNÉ OBJEMY - 3000 – 10 000 l (2 x 5 000 l)
Väčšia kapacita dostupná na základe 
individuálneho dopytu

Nádrž na dažďovú vodu
bez čerpadla

Nádrž na dažďovú vodu
komplet s plavákovým čerpadlom

Nádrž na dažďovú vodu
komplet s tlakovým čerpadlom

Produkty renomovanej firmy s viac ako 20 ročnými skúseno-
sťami na trhu
Osvedčené a spoľahlivé riešenia
Material: Polyetylén vysokej hustoty
Monolitická konštrukcia bez zvarov a spojov  s výstuhami.
Vysoká odolnosť voči tlaku zeminy, zmeny pH a teploty
Nízka váha– bez nutnosti použitia žeriavu a inej ťažkej techniky
Nadstavec a poklop  s uzamykaním  typu ‘twist’
Otvor na odvetrávanie je dostupný
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polievanie trávnika a záhrady
umývanie automobilu
splachovanie WC
pranie
umývanie
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Nádrž DELFIN RAIN


